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Byfolk, bønder
og bra mat
Et eventyr. Kooperativet har siden dag én vært et
eventyr. 2014 har vært vårt første hele år i drift, og
sammen med bøndene har vi kunnet følge årets fire
spennende sesonger. Vinteren har gitt oss varme
grønnsakssupper basert på rotvekster og friske rødbetesalater; utover våren og sommeren har vi fått
smake de første ferske urtene og nyhøstete salater;
høstens eksplosjon av mangfold har gitt oss fargerike
og smaksrike måltider. Mangold, svartrot, polkabete,
lilla gulrøtter – hvorfor har vi ikke m
 øttes før?
Siden starten for snart to år siden har Kooperativet
vært en endeløs opptur. Kooperativet fungerer! Hele
maskineriet av engasjerte, levende og kunnskapsrike mennesker samarbeider for at bøndene skal få en
god pris og anerkjennelse for sitt arbeid. Vi får god,
fersk, lokal- og sesongbasert mat – alt produsert etter
den økologiske og biodynamiske kunstens regler. Det
er vi veldig stolte av.
Kooperativet farger byen. All innsatsen og engasjementet fra våre medlemmer gjør at vi har klart 25
utleveringer gjennom årets løp med totalt 7170 utleverte poser. Det er mye grønnsaker det! Annenhver
torsdag farger Kooperativet bybildet – med jutenett
fulle av nydelige råvarer vandrer medlemmene fra
våre avdelinger på Mathallen, Sentrum eller Berle
hjemover, med mange gode middager i vente.
Riktig kjøtt til folket. I 2014 startet vi samarbeid
med nye bønder og kunne i september lansere kjøttposen. Kjøttposen fylles med alt fra kjøttdeig, karbonader, stykningsdeler, kraftbein og pølser – kjøtt som
kommer fra dyr som er gressfôret og har beitet på de
fineste beiter. Slik har vi kommet et skritt nærmere å
gi byfolk muligheten til å kjøpe enda mer av sitt daglige forbruk direkte fra bønder.

/ Alexandra Devik og Helene Austvoll
Styret i Kooperativet SA

Medlemmene strømmer til. Vi har i året som
har gått kunnet tilby plass til mange av de som har
stått på venteliste i lang tid. Fra 654 medlemmer
1. januar 2014 steg det til 1654 ved årets slutt. Dette
har ikke bare gitt bøndene en større kundekrets og
mulighet til å omsette enda mer, men har også tilført Kooperativet mye ny kunnskap og nytt engasjement.
Et kooperativt kinderegg. Det er medlemmene
som drifter Kooperativet. Med kunnskap innen IT
og kommunikasjon; innkjøp; logistikk og systemer;
events og kursplanlegging; kjennskap til landbruk
og matproduksjon, kombinert med et ønske om et
sunt og robust landbruk, har vi sammen skapt et møtested, en kunnskapsbase og en salgskanal. Det blir
som et kinderegg, økologisk vel og merke.
Profesjonalisering. Et økende antall medlemmer,
flere avdelinger og flere titalls tonn med mat og drikke har gjort at vi gjennom året har satt flere av våre
funksjoner i system. Et godt registreringssystem for
bestilling og medlemshåndtering, RegisterMeg, har
vært avgjørende for å kunne håndtere det økende
aktivitetsnivået. Etter en internt søknadsprosess
høsten 2014 ble det også opprettet en koordinatorstilling på 25 % med fokus på administrasjon, økonomi og å sikre kontinuitet i den daglige driften av
Kooperativet.
Kooperativet er fortsatt et eventyr. Vi seiler
i medvind og er kontinuerlig under utvikling.
Kooperativet gir byfolk bra mat og bøndene våre en
god omsetningsløsning som støtter opp om et økologisk og biodynamisk landbruk. Det er vi stolte av, og
det skal vi fortsette med også neste år.
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Nøkkeltall
Per 31.desember 2014
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7170
677
287
760

ordinære posebestillinger
(januar til desember)

bestillinger av kjøttpose
(oktober til desember)

gjennomsnittlig pose
bestilling per utlevering

rekordbestilling av
Ukens pose

foto: finn dale iversen
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Nordgard Aukrust
Uksum gard

Bøndene

Ommang Søndre
Fokhol gård
Veflingstad gård
Alm Østre

Dette er bøndene Kooperativet sam
arbeider med. Alle driver gårdene etter
økologiske eller biologisk-dynamiske
prinsipper og er godkjent av Debio.

Anne Heidi Bergheim

Heinrich Jung

Røisilien bigård

OSLO KOOPERATIV
Økologisk spesialkorn
Berger gård
Ødeverp gård

Bergsmyrene Gård
Rosnes gårdsdrift

Holli Mølle
Ramme gaard
Lislerud gård

Jønsi gård
Sørli gård

Innkjøp fra bøndene 2014
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Heinrich Jung
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ommang
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Kooperativet i media
«Flere hundre står i kø for å få
økologisk mat
I Oslo Kooperativ er det dugnadsånd for å få den økologiske maten på bordet, men det er langt fra alle som
får være med - 700 står i kø.»
NRK Østlandssendingen, 13. januar 2014. Nrk.no
http://www.nrk.no/ostlandssendingen/dugnadsand-for-okologisk-mat-1.11454575 (tekst og video)

«Rett i posen
Jeg husker spenningen over barndommens lykkepose.
Og skuffelsen når du åpnet den og oppdaget at det bare
var plastjuggel. Dette er som en sånn overraskelsespose
- men uten skuffelsen og helt uten plastdingeldangelet.»
Mat fra Norge, nr. 8 2014

«Nye tanker om matråvarer

Vi kaster mat og klær i tonnevis. Vi vasser i dynger av
ting. Men noen nekter å være forbrukerzombier.»

Halden kan i høst få en ny distributør av landbruksprodukter. Går det som arrangør av Vegetarfestivalen på Fredriksten, Jens Petter Berget, håper, vil Halden allerede i høst
ha fått i gang en ny kanal for salg av varer fra lokale bønder.»

Aftenposten, 16. mars 2014 (undersak)

Halden Arbeiderblad, 1. september 2014

«Økologisk forbrukermakt

«Hva bør maten koste?

Medlemmene betaler 200 kr for en pose mat uten å ane
hva de får. Bare at den er økologisk og kortreist.»

Landbruksprodukter i Norge er hardt presset på pris,
og det er stadig kåringer av den billigste handlekurven.
Men hva skjer med matkvaliteten når pris har alt å si?
'Hva?! Gir dere bonden 26 kroner per blomkål?'»

«Ildsjeler på sparebluss

Aftenposten, 16. mars 2014

Kronikk av Kooperativ-medlem Andreas Færøvig
Olsen, Nationen, 6. oktober 2014

«Flere stikker fingeren i jorda
Mens landbruksministeren vil ha store, priseffektive
gårder, vender forbrukerne seg mot kollektivbruk.»
Vårt Land, 31. mai 2014

«Vil ha bærekraftig mat
Større og mindre mataktører i Oslo møtes jevnlig for å
lage en handlingsplan for bærekraftig mat i byen.»
Dagligvarehandelen, 10. oktober 2014

«Vi vil at bonden skal komme til byen
Oslofolk klør i fingrene etter kortreist, økologisk mat.
Det er ekstreme ventelister for å abonnere på kortreist
mat i Oslo.»

«Betaler bonden godt

Aftenposten Osloby, 13. juli 2014 (nett og papir)

Dagligvarehandelen, 17. oktober 2014

Oslo Kooperativ betaler bonden 26 kroner for en blomkål,
25 kroner per kilo epler og det samme for et salathode.»
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Hva skjer i Kooperativet
13. mars: Sylte- og saftekurs med Gunda Djupvik

12. oktober: Middag på Tekehtopa

Torsdag 13. mars inviterte Kooperativet til sylte- og saftekurs
med Gunda Djupvik. Djupvik, som er forfatter av boka Safting
og sylting hele året og i tillegg har bloggen Alt godt, delte sine
triks for å få vinterens traurige råvarer til å bli til smakfulle
syltetøy og chutneyer. 12 ivrige deltagere ble veiledet til å
lage løkmarmelade, pærechutney og sitronmarmelade midt
på torget i mathallen. Etter endt kurs kunne alle dra fornøyd
hjem med hver sine glass syltede, økologiske nytelser.

Kjøkkenet på Tekehtopa satte sammen en 4-rettersmeny
med stort innslag av råvarer fra Kooperativet sine bønder.
Det var blant annet posjert egg, syltet gresskar, potetpure og
byggryn. Etter middagen varta Fuglen bar opp med økolo
giske drinker.

8. april: Årsmøte
Arrangementsgruppa ordna det praktiske rundt lån av lokale
og bevertning på møtet. Årsmøtet ble arrangert i Sparebank
stiftelsen sine lokaler i Øvre Slottgate 3, og det ble servert
hummus, eplesaft og cookies.

1. mai: Kjøkkenhage på 1-2-3
Håkon Mella, forfatter av boka Enkel kjøkkenhage på 1-2-3,
holdt kurs i Mathallen. Det var 24 deltakere. Fokus på kurset
var dyrking med lite plass til rådighet som for eksempel en
blomsterkaffe på verandaen.

10. mars: Gårdsbesøk
Vi dro og besøkte Finn Dale Iversen på Bergsmyrene gård i
Hurum. Der fikk vi blant annet hjelpe til med å sette opp et
flyttbart drivhus. Vi hjalp også til med luking og vi lagde en
suppe sammen av nyttevekster og annet godt fra åkeren.

21. juni: Tur til Håøya Naturverksted
Vi arrangerte felles tur med båt til Håøya i Oslofjorden for å se
på ysteriet til Lise Brunborg og de andre aktiviteten i Håøya
Naturverksted. Det var omkring 25 deltakere som fikk en god
innføring i ysting og baking uten innlagt vann og strøm, i til
legg til å kikke på geitene som drev med effektivt landskaps
pleie. Det ble rikelig med smaksprøver av geitosten og til lunsj
ble det servert grønnsakssuppe med brød bakt på Håøya og
salat fra Bergsmyrene gård.

13. september: Gårdstur til Alm Østre
Denne gårdsturen ble arrangert sammen med kommunika
sjonsgruppa. Det var ni stykk som fikk hjelpe til med innhøs
ting på Alm Østre, og sammen nøt vi et felles måltid med
råvarer fra gården.

30. oktober: Åpning av ny avdeling Sentrum
Kooperativet fikk en ny avdeling i oktober. På første utleve
ring stilte arrangementsgruppa med hveteboller og kake. Det
var mange som satte seg ned for en prat. Vi ønsker å ha flere
slike sammenkomster i forbindelse med utleveringene.

17. november: Tur til Solli Gård
Biologisk-dynamisk Forening arrangerte tur til pølse
makeren på Solli gård i Stokke, Vestfold og medlemmene
i Kooperativet var invitert til å være med. Det var omkring
20 deltakere. På Solli gård fikk vi omvisning på gården og
lærte om biodynamisk drift. Høydepunktet var nok da pølse
makeren viftet med slakterkniven og viste hvordan vi skulle
partere bakdelen på en kalv. Vi fikk servert pølse og rotmos,
alt laga på råvarer fra gården.

13. desember: Kooperativets julebord
Det ble arrangert julebord på Kunstnernes hus for bøndene
og medlemmene i styret og arbeidsgruppene. Det var god
mat og underholdning, med bondens tale som høydepunkt i
det offisielle programmet.

Annet
Det har blitt arrangert noen Klubb Kooperativet på Fuglen
bar – uhøytidelige sammenkomster der noen bord har blitt
reservert for medlemmer av kooperativet. Fuglen har hatt
økologiske drinker på menyen.
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Organisasjonen
– slik fungerer vi
Kooperativet er et samvirke som eies og drives av
medlemmene. Vi formidler lokalproduserte økologiske og biodynamiske råvarer, med priser som
gagner både bonden og medlemmene. I tillegg til
å være en salgskanal for landbruksvarer er vi også
en kommunikasjon- og informasjonskanal. Vi formidler kunnskap om produksjon av mat, bærekraft,
matglede- og kreativitet, norsk sesong, matlaging og
tradisjoner som sylting og safting.
For å få til alt dette har vi organisert Kooperativet i
fire arbeidsgrupper, ett styre og én koordinator.

Arrangementsgruppa skaper liv i Kooperativet
med arrangementer av ulikt slag. Det kan være det
praktiske og smaksmessige knyttet til årsmøtet eller
andre medlemsmøter, i tillegg til gårdsturer, julebord, kurs og fester.
I tillegg ble det i løpet av høsten opprettet en egen
kjøttgruppe som har jobbet med å utvikle kjøtt
posen sammen med bøndene.

Styret
Styret består av aktive medlemmer fra de ulike arbeidsgruppene. De møtes månedlig for å sikre og utvikle driften av Kooperativet.

Arbeidsgruppene:

OSLO KOOPERATIV

Innkjøpsgruppa har ansvar for å utvikle gode samarbeid med bøndene, sette sammen Ukens pose og
følge opp bestillingen og varesortimentet.
Logistikkgruppa planlegger det praktiske knyttet
til hver utlevering, og følger opp vaktlister og rutiner
for utlevering.
Kommunikasjon- og ITgruppa formidler regelmessig til medlemmene hva vi står for, hva vi gjør og
hva vi skal. I tillegg utvikler de hjemmesiden, jobber
med grafisk utforming og andre digitale verktøy for å
medlemmer!
bedre kommunikasjonen til medlemmene.

xxx

Koordinator
Fra november 2014 er det engasjert en koordinator i
25 % stilling. Koordinatorens oppgave er å ta seg av
administrative oppgaver, og være sentral i utviklingen og koordinering av Kooperativets virksomhet i
tett samarbeid med styret.
Alle medlemmer driver Kooperativet fremover. Som
medlem forplikter man seg til å bidra med pakking
og utlevering av poser, eller å være med i en av arbeidsgruppene.

INNKJØP

KOORDINATOR

LOGISTIKK

STYRET

KOMMUNIKASJON

ARRANGEMENT
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Kooperativets 10
grunnprinsipper

Vårt utvalg av matvarer skal være:
1. Dyrket og produsert etter
økologiske/biodynamiske prinsipper
Alle varene vi formidler er dyrket etter økologiske og/
eller biodynamiske prinsipper. Det innebærer alle
dyrkningsformer som ikke utpiner jorden eller øker
mengden av kunstige kjemikalier, kunstgjødsel eller
sprøytemidler i vår jord og vårt miljø. Dyrknings
formene vi støtter bygger på ønsket om et sunt og
bærekraftig landbruk, friskt vann, biologisk mangfold og dyrevelferd.

2. Dyrket så lokalt som praktisk mulig
Avstanden fra jord til bord har avgjørende betydning
for matvarens friskhet, smak og ernæringsmessige
verdi. Jo kortere avstand mellom hvor grønnsaker
dyrkes og hvor de spises, desto større er den miljømessige gevinst. Ved å støtte lokal produksjon av
matvarer støtter vi også bevaring av kunnskap og
kultur som er særegen for produksjon av matvarer i
vårt lokale klima.

3. Sesongbasert
Vårt matvaretilbud bestemmes av årstidene.

Våre matvarer skal
distribueres på en måte som:
4. Støtter rettferdig og direkte handel
Mange bønder og matprodusenter blir hardt presset
på pris og dermed på deres inntekt. Dette medfører
negative sosiale og miljømessige konsekvenser både
lokalt og globalt. Vi sikrer at det er færrest mulig ledd
mellom Oslo Kooperativ og produsentene ved å skape
direkte personlige kontakter.

5. Er miljøvennlig
Vi minsker vårt CO2-fotspor ved å bruke ressurser
med omtanke; vi reduserer matsvinn, gjenbruker og
bruker miljøvennlige materialer.

6. Formidler og fremmer kunnskap om
matvarer og økologi/biodynamikk
Vi gjør Oslos borgere mer bevisste på hvordan matvarene de spiser når frem til deres middagsbord.
Vi mener at økt kunnskap om bærekraftig matpro-

duksjon i befolkningen vil ikke bare øke støtten til
Oslo Kooperativ men også føre til økt bevissthet til
å ta riktige bærekraftige valg for framtiden. En viktig del er også å dele vår kunnskap om å drive Oslo
Kooperativ for å inspirere andre byer og felleskap til
å starte lignende initiativer.

7. Er økonomisk bærekraftig og uavhengig
For at Oslo Kooperativ skal ha de beste muligheter for
å vokse og bli en del av en bærekraftig fremtid, må vi
være i stand til å eksistere uten ekstern støtte. Vi blir
dermed mindre sårbare for skiftende prioriteringer
fra offentlige og private instanser. Dette betyr at vi
alltid dekker våre driftsutgifter gjennom medlemskontingent, egne inntekter og frivillig arbeidskraft.

8. Er transparent og fremmer tillit i alle
produksjons- og distribusjonsledd
Vi er åpne og ærlige rundt alle våre finansielle transaksjoner og de valg vi gjør i forhold til vårt tilbud.
Dette gjelder både i forhold til produsentene som
leverer matvarer, alle medlemmer og til hvordan vi
bruker vårt overskudd.

9. Er nært og tilgjengelig
Vi arbeider for at økologiske og biodynamiske matvarer ikke skal være en gourmetluksus, men en
fast og naturlig del av vår hverdag. Derfor skal Oslo
Kooperativ være nært og tilgjengelig for våre medlemmer – også prismessig! Vi vil gjøre økologiske
og biodynamiske landbruksvarer tilgjengelig til en
rettferdig pris, for både medlemmer og bonden, og
vil alltid prioritere kvalitet og bærekraftighet framfor pris.

10. Drives av et lokalt arbeidende fellesskap
Oslo Kooperativ skal inneholde og oppmuntre til mer
enn bare å levere bærekraftige matvarer. Vi arbeider
for at kooperativet skal være en plattform hvor medlemmene kan samarbeide om positive tiltak med
utgangspunkt i sitt nærområde. En slik plattform
kan gjøre det mulig for medlemmer å organisere seg
rundt felles behov, mål og interesser og få det lokale
nærområdet og fellesskapet til å blomstre.
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Styrets årsberetning 2014
Virksomhetens art

Miljørapportering

Kooperativet SA er et medlemseid og medlemsdrevet samvirke som driver direkte formidling av
lokal
produserte økologiske og biologisk-dynamiske
landbruksprodukter, med priser som gagner både bonden og medlemmene. Formålet er beskrevet i sin helhet i
Kooperativets 10 grunnprinsipper, hvor bærekraft i alle
ledd er fellesnevner. Kooperativet har tilholdssted I Oslo,
med tre utleveringssteder, og samarbeider med bønder i
de omkringliggende fylkene. Kooperativet er avhengig av
at alle medlemmer bidrar i fellesskapet og slik driver organisasjonen framover. Medlemmer kan bestille en pose
med råvarer annenhver uke. Som medlem forplikter
man seg til å pakke poser eller delta i en av arbeidsgruppene. Kooperativet ble stiftet april 2013 og er økonomisk
selvstendig. Per desember 2014 hadde Kooperativet 1654
medlemmer og rundt 150 på venteliste.

Å ta vare på miljøet gjennom hele verdikjeden er grunnfestet i Kooperativets prinsipper. Miljøet er avgjørende
i beslutninger knyttet til hvilke bønder Kooperativet
samarbeider med og deres produksjonsform; transport
løsninger; samt ulike løsninger knyttet til pakking
av varene spesielt med tanke på emballasjebruk.
Kooperativet forplikter seg til å oppfylle de fastsatte prinsippene overfor sine medlemmer.

Styrets arbeid
Styret har hatt 9 styremøter i 2014.

Fortsatt drift
I årsregnskapet er fortsatt drift lagt til grunn. Etter styrets
oppfatning er der ikke forhold som tilsier noe annet.

Arbeidsmiljø og ansatte
Kooperativet har ingen ansatte. Virksomheten drives i
all hovedsak av frivillighet, i tillegg til en koordinator
engasjert som konsulent.

Økonomisk stilling
Etter styrets mening er den finansielle stillingen god og
økonomibruken er i tråd med Kooperativets formål. I 2014
hadde Kooperativet et overskudd på kroner 365 725,48.
Overskuddet kommer hovedsakelig fra årlig innbetaling
av medlemskontingent og oppsparte midler kommer fra
fjorårets og årets overskudd. Den største utgiften har
vært innkjøp av råvarer til medlemmene. Utgiftsposten
driftskostnader er i all hovedsak emballasjematerialer,
jutenett og utgifter knyttet til reiser og møter. Utgiftsposten bruksgebyr RegistrerMeg er transaksjonsavgift
for alle kjøp som går gjennom dette systemet, både medlemskontingent og poseinnbetalinger. Denne kostnaden
dekkes av medlemmene gjennom et tillegg på 5 prosent
per betaling. Kooperativets positive økonomiske stilling
gir rom for å tenke langsiktig på de utviklingsmuligheter
et overskudd gir.
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RESULTATREGNSKAP 2014
INNTEKTER
Ukens pose
Kjøttpose
Andelsinnskudd og kontingent

1 513 086,00
389 400,00
486 283,00

Sum inntekter

2 388 769,00

KOSTNADER
Ukens pose
Kjøttpose
Driftskostnader
Honorar
Bruksgebyr RegistrerMeg

1 458 110,01
327 300,00
120 643,51
37 355,00
79 635,00

Sum kostnader

2 023 043,52

BALANSEOPPSTILLING 31.12.2014
Årsoverskudd

365 725,48

Overført til egenkapitalen

365 725,48

Bankinnskudd

669 451,31

Sum eiendeler

669 451,31

Utestående til bønder

153 169,49

Utestående andre utgifter

15 479,00

Sum gjeld

168 648,49

Sum egenkapital

500 802,82

Sum gjeld/egenkapital

669 541,31
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